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Registracija samostojnega podjetnika (s.p.) 
 

Začenja se vaša samostojna podjetniška pot! V življenju vsak človek sprejme kar nekaj pomembnih 
odločitev in ena od njih je tudi odločitev za samostojno podjetniško pot. Takšna odločitev zahteva od 
posameznika predvsem pogum in dobro poslovno idejo. Potrebno je veliko energije za spremembo in 
uresničitev želenih ciljev. Najpomembnejša nagrada pa je neodvisnost in osebno zadovoljstvo. 
 
Da bi bil sam začetek čim lažji smo vam pripravili nekaj osnovnih informacij o registraciji s.p.. 
 
Zavedati se morate, da pri poslovanju kot samostojni podjetnik, odgovarjate z vsem svojim premoženjem, 
kar pomeni, da v primeru slabega poslovanja, dolgove prevzamete vi sami. 
 
Ste že razmislili kakšen s.p. boste odprli? Sami koraki pri registraciji so zelo podobni, obstajajo pa 
razlike, predvsem kar se tiče plačevanja davkov in prispevkov. 
 

Popoldanski ali polni s.p.? 
V večini primerov podjetniki odprejo polni s.p., v kolikor pa ste zaposleni za polni delovni čas pri svojem 
delodajalcu, boste odprli popoldanski s.p.. 
 

Normirani ali klasični s.p.? 
Glavna razlika je v ugotavljanju davčne osnove in uveljavitvi olajšav.  
 
Normiranemu s.p. se prizna 80 % normiranih odhodkov, kar pomeni, da davčna osnova znaša 20 % vseh 
prihodkov, ne glede na dejanske stroške, ki jih je podjetnik imel, končni davek se obračuna s stopnjo 20% 
od davčne osnove. Dodatnih olajšav ni možno uveljavljati. 
 
Navadni oz. klasični s.p. davčno osnovo ugotovi z razliko med prihodki in davčno priznanimi odhodki, kar 
pomeni, da se upoštevajo dejanski stroški. Davčno osnovo pa je možno tudi znižati z uveljavljanjem 
olajšav. Klasični s.p. je obdavčen z dohodninsko lestvico (16, 27, 34, 39, 50%), odvisno od višine davčne 
osnove.  
 
Pred registracijo s.p. vam priporočamo: 
 da si pridobite čimveč informacij o podjetništvu, 
 da pregledate zakonodajo (predvsem preberite ZGD in ostale zakone, ki se navezujejo vašo 

dejavnost), 
 da se odločite se za naše podjetniško svetovanje, 
 da preverite ali so na voljo evropska sredstva ali druge ugodnosti za podjetja. Pri tem vam lahko 

pomagamo, 
 da se za vsa ostala vprašanja obrnite na nas preko telefona 070 781 088 ali e-pošte 

racunovodstvo@vipfactor.si.  
 
Pripravite si odgovore na naslednja vprašanja, saj jih boste potrebovali pri sami registraciji s.p. 
 Kakšno bo ime podjetja? 
 Kje bo sedež podjetja? 
 Seznam dejavnosti po SKD? 
 Kdo bo vodil računovodstvo? 
 Naslov na katerega želite prejeti sklep o registraciji od registrskega organa – AJPES. 
 Podatki o zastopniku oz. prokuristu (ni nujno).  Če zastopnika ne imenujete, pomeni, da ste kot 

samostojni podjetnik hkrati tudi zastopnik. 
 Okvirno oceno prihodkov in odhodkov v tekočem letu. 
 Informacija ali gre za normirani, klasični, popoldanski ali polni s.p. 

 
 
 
Pogoj za registracijo s.p. 
Posameznik lahko registrira s.p., v kolikor ni davčni dolžnik oziroma ni na seznamu davčnih neplačnikov 
na FURS. 
Izobrazba ni pogoj za ustanovitev s.p., je pa velikokrat pogoj za opravljanje nekaterih dejavnosti, 
morda boste potrebovali tudi obrtno dovoljenje.  
Vlogo za obrtno dovoljenje lahko oddate, ko imate s.p. že registriran. 
 
Registracija samostojnega podjetnika se lahko izvede: 
 
 neposredno prek portala e-VEM  v kolikor imate kvalificiranega digitalnega potrdila ali 
 na vstopnih točkah VEM  

 
V obeh primerih je postopek brezplačen. 
 
 

Postopek ustanovitve s.p. na VEM točki 
 
Referent VEM točke vam pripravi obrazce za: 
 Prijava za vpis samostojnega podjetnika – Ajpes obrazec. 
 Oddaja davčnih podatkov za samostojnega podjetnika – FURS obrazec. 
 Prijava v obvezna socialna zavarovanja – M1 obrazec. 

 
Dokumenti, ki jih potrebujete ob registraciji s.p.: 
 osebni dokument, 
 davčna številka, 
 overjeno soglasje lastnika objekta, v kolikor niste lastnik objekta na poslovnem naslovu oz. 

lastnik ni prisoten ob registraciji. Lastnik lahko overitev opravi pri notarju ali na Upravni enoti.  
 

Dejavnost lahko pričnete opravljati takoj, ko ste kot samostojni podjetnik vpisani v Poslovni register 
Slovenije (PRS). Datum vpisa v PRS določite sami. Prijavo za registracijo s.p. morate vložiti najmanj en 
dan in največ en mesec pred želenim datumom vpisa. 

 
Kaj potem? 
 Ko s strani AJPESA prejmete Sklep o registraciji lahko odprete poslovni transakcijski račun, 

katerega uporabljate samo za opravljanje dejavnosti. Če želite, lahko uporabljate vaš osebni račun, 
vendar to sporočite na FURS.  

 Usposabljanje oz. ureditev dokumentov za varstvo in zdravje pri delu. 
 Potrebno bo začeti z vodenjem knjigovodstva.  

 

Če iščete računovodski servis ali potrebujete dodatne informacije nas lahko kontaktirate na 
telefon:  070 781 088 ali e-mail: racunovodstvo@vipfactor.si in dogovorili se bomo za sestanek.  

 

Želimo vam najboljše na vaši samostojni podjetniški poti. 


